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 A köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról  
 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

Fogalmi meghatározások 

 1.§ 

 

(1.) A rendelet alkalmazása szempontjából 

 

a) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 

belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények 

közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró); 
 

b) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és 

síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése. 
 

e) egyéb szennyeződés: szilárd és lebomló hulladék, szalma, trágya, sár. 

 

Közterületek tisztán tartása 

2. § 

(1) A tulajdonos, használó, bérlő (a továbbiakban: tulajdonos) köteles a járdáról 

a havat, egyéb szennyeződést eltakarítani. A letakarított havat úgy kell 

összegyűjteni, hogy a közlekedés számára megfelelő terület maradjon 

szabadon. 

(2) A tulajdonos köteles a járdán növő gyomnövényeket kiirtani. Ügyelni kell arra, 

hogy a járdaburkolat ne rongálódjon meg, illetve a terepszint változatlan 

maradjon. 

(3)  A tulajdonos köteles gondoskodni, hogy a kiskertekből a járda fölé kinyúló 

növényzet 3 méternél alacsonyabb ne legyen. 



(4) Az ingatlan előtti közterületre növényzetet telepíteni csak a polgármester 

előzetes hozzájárulásával szabad. A közterületre telepített növényzet 

gondozásáról a tulajdonos, a telepítést végző köteles gondoskodni. 

(5)  A közútra került egyéb szennyeződést, az köteles eltakarítani, aki a 

szennyeződést okozta.  

(6) Az ingatlan előtti közterület takarítását, gondozását a Polgármesteri Hivatal 

a mulasztó tulajdonos költségére elvégeztetheti. 

 

3. § 

(1) A kerti hulladékot, gallyat, lehullott faleveleket a hulladékgyűjtő edénybe, 

illetve a szolgáltatónál e célra megvásárolható zsákba kell helyezni, 

elszállításra. Figyelemmel arra, hogy a hulladékgyűjtő edényben nem 

tárolható gyúlékony hulladék és trágya. 

(2) Amennyiben több ürítési időszakon keresztül sem oldható meg az (1) 

bekezdés szerinti hulladék elszállítása, azt elsősorban komposztálni kell. 

 

(3) Kizárólag amennyiben az ingatlan sajátosságaiból adódóan, vagy növény-

egészségügyi okból nincs lehetőség komposztálásra, az (1) bekezdés szerinti 

hulladékot el lehet égetni az alábbi szabályok betartásával: 

 

a) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elégetése hétfőtől pénteki napig 

engedélyezett. 

 

b) Napnyugtakor köteles a tűz eloltására az ingatlan tulajdonosa, tényleges 

használója. 

 

c) Közterületen, különösen közút mellett, árokban, temetőben tilos az (1) 

bekezdés szerinti hulladékot elégetni. Kivételt képez ez alól az a 

tevékenység, amely során az önkormányzat temető fenntartási 

kötelezettségének tesz eleget.  

 

d) Tilos a műanyag, gumi és más lakossági vagy veszélyes hulladék 

elégetése. 

 



e) E rendelet szabályainak alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a 

mindenkor hatályos tűzvédelmi, illetve tűzgyújtási tilalomra vonatkozó 

rendelkezések betartására." 

4. § 

Aki az e rendelet 2.§ (1)- (5) és 3.§ (3) a)-d) pontjaiban foglalt szabályokat, 

kétszeri figyelmezetés ellenére megszegi 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. A szabálysértési eljárást a körjegyző folytatja le. 

5.§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kisbajcs, 2007. március 22. 

 

 

 Kamocsai Sándor Burányi Bernadett   

 polgármester  körjegyző  

Kihirdetve: 

 Kisbajcs, 2007. március 30. 

  Burányi Bernadett   

  körjegyző  

   


